
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 14. ledna 2011                                                              
                                                                                
usnesení č. 1/2011 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Uhlík, Kešner 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 2/2011 - OZ souhlasí s návrhem smlouvy o podmínká ch  poskytnutí     
dotace z  Regionálního opera čního programu NUTS II. Jihozápad na projekt  "     
Revitalizace objektu  a parku v Radošovicích - rozv oj komunitního života  a     
zvýšení atraktivity obce a pov ěřuje starostu podpisem                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 3/2011  - OZ  souhlasí s  dodatkem č.  2 ke  Smlouv ě o  sb ěru,     
přeprav ě, t říd ění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů s TS  s.r.o.     
Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 4/2011 - OZ souhlasí s podáním žádosti o dotace:                    
1) na vým ěnu vadných výplní otvor ů návesní kaple v Radošovicích                 
2)  na opravu  st řech budov  čp. 6, 7 a 8 v Radošovicích (  prost řednictvím     
SOS).                                                                           
OZ  souhlasí s podílem vlastních finan čních náklad ů dle podmínek  dota čních     
titul ů. Akce budou realizovány pouze p ři obdržení dotací.                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 5/2011 -  OZ schvaluje  cenovou nabídku č. 110113.1  Stavebních     
služeb  s.r.o.  Strakonice  ve  výši  7800,-  K č  na  zajišt ění  projektové     
přípravy, žádosti o dotaci  POV MMR  v četn ě p řípravy stanovených doklad ů  a     
pov ěřuje starostu podpisem smlouvy                                              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 6/2011 - OZ nemá námitek ke z řízení tepelných čerpadel na  poz.     
p. č. 118 v k.ú. Radošovice. Žadatel: L. Lukešová, Rado šovice                    
                                                                                
usnesení č.  7/2011 - OZ schvaluje  zadání zm ěny  č. 4 Územního plánu  Obce     
Radošovice                                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 8/2011 - OZ schvaluje p řísp ěvek na maškarní ples pro d ěti v  KZ     
Radošovice ve výši 7000,- K č                                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 9/2011 - OZ souhlasí s nákupem 2 ks kontejnér ů na t říd ěný odpad      


